Mô tả công việc

Nhân viên thống kê kho

Mã văn bản:
Phiên bản: 01
Ngày phát hành: 01/11/2016
Ngày bắt hiệu lực: 01/11/2016
Số trang: 2/2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/JOB DESCRIPTION
Position Title/ Chức vụ
Department/ Bộ phận
Location/Nơi làm việc
Pay Classification/ Nhóm nhân viên

: Warehouse statistic staff/ Nhân viên thống kê kho
: Logistics/ Kho Vận
: National Road 30, Ward 11, Cao Lanh city, Dong Thap
Province/ Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp
: Indirect/ Gián tiếp

REPORTS TO/ BÁO CÁO CHO:
Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: WH shift leader/Trưởng ca phòng kho vận
Indirect report to/ Báo cáo gián tiếp cho: WH head or deputy head/Trưởng hoặc phó phòng kho vận
List Primary Responsibilities/Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:
1. Make statistic data of import and export goods at the warehouse.
Thống kê xuất nhập hàng hóa trong Kho;
2. Consolidate, follow up and reconcile daily and periodically the quantity of import and export goods,
report to direct supervisor and department head.
Tổng hợp,theo dõi đối chiếu số lượng xuất nhập hàng hóa hàng ngày và định kỳ, báo cáo công việc cho
Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận;
3. Make packing list, schedule and invoices for shippinh ( if requested)
Làm packing list, Làm lịch, Làm chứng từ xuất hàng (khi có yêu cầu);
4. Monitor and enforce the proceed of import and export goods
Theo dõi đôn đốc tiến độ nhập xuất hàng;
5. Perform other related duties as required under the direction of direct supervisor
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Experience/Skills/Education Requirements/ Các yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ văn hóa
EDUCATION:
Graduated from higher education, college, Universities specializing for accounting, Information Technology,
or related fields.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kế toán, Tin học, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan.
EXPERIENCE:
 Excel and WH management software literacy is an advantage
Sử dụng thành thạo excel và phần mềm quản lý Kho là một lợi thế.
 Top priority for male candidates, good health, having capacity to work independently, willing to work
by shift and support colleagues.
Ưu tiên nam, Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo ca và hỗ trợ đồng nghiệp tốt
 Willing to learn, industrious, working under pressure
Ham học hỏi siêng năng, chịu được áp lực cao trong công việc
 Having high responsibility and enthusiastic with work
Tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc
‐ Have Good health
Có sức khỏe tốt

